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Wij zijn vanaf 25 december tot en met 2 januari niet bereikbaar. Vanaf woensdag 3 januari
zijn wij weer bereikbaar voor al uw vragen.

Zeus Beton uit Hardenberg krijgt PSO
certificaat voor sociaal personeelsbeleid
Van Prefab betonfabrikant Zeus Beton uit
Hardenberg heeft trede 3 en het 30+

Arriva behaalt Aspirant-status op de PSO-

keurmerk behaald op de Prestatieladder

Prestatieladder

Socialer Ondernemen.

Arriva is groeiende en die groei wil de
> Lees verder

vervoerder ook doorvoeren in sociaal
ondernemen. Concreet betekent dit dat
Arriva meer diversiteit in haar
personeelsbestand wil doorvoeren en het

belangrijk vindt dat zij daar haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid in
neemt.
> Lees verder

Uw blogbijdrage op PSO-Nederland
Sinds Wij nodigen u uit om uw verhaal te
delen door middel van een blog. Deze blog
kan bijvoorbeeld gaan over een bijzondere
collega of over uw organisatie. Tevens kunt
u ervoor kiezen om een foto van uzelf of een
collega met witte achtergrond en een quote
naar communicatie@pso-nederland.nl te

Prestatieladder Socialer Ondernemen!
Net als steeds meer organisaties en

sturen. Deze nemen wij vervolgens op in
onze carrousel op www.pso-nederland.nl.

> Lees verder

De Ridder B.V. behaalt trede 3 op

overheden, hecht ook De Ridder B.V. belang
aan het creeren van meer werkgelegenheid
voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit is nu beloond met trede 3
op het PSO-keurmerk.
> Lees verder

Nieuwe collega's stellen zich voor
Wij verwelkomen Rutger ter Weele en Kirsten Lippens! Rutger ter Weele is account- en
procesmanager en daarmee uw aanspreekpunt voor al uw vragen rondom de PSO en
Kirsten Lippens is onze communicatieadviseur. Kirsten is tevens uw aanspreekpunt
wanneer u de communicatie rondom uw PSO-certificaat wenst af te stemmen.

Er zijn nieuwe PSO factsheets beschikbaar!
Er zijn nieuwe factsheets over de PSO beschikbaar. Hierin leest u wat de PSO voor
organisaties kan betekenen en wat de PSO nog meer biedt voor gecertificeerde
organisaties.

- Wat is de PSO?
- De PSO biedt meer

PSO-Nederland feliciteert de volgende bedrijven:

U ontvangt deze mailing omdat u zich heeft ingeschreven
voor een nieuwsbrief van PSO-Nederland.
Adres:
Laan van Kronenburg 14 | 1183 AS Amstelveen
Helpdesk:
De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 020 - 331 55 35
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